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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Τομείς εφαρμογής:
Για μεταλλικές επιφάνειες από ανοξείδωτο 
χάλυβα, χρώμιο, ορείχαλκο, αλουμίνιο, 
χρυσό και ασήμι. Χρησιμοποιείται σε αυτοκί-
νητα, στην τεχνολογία, στο νοικοκυριό, σε 
τομείς παρασκευής τροφίμων. Κατάλληλο 
και για γυαλί και υαλοκερασμό.

Συμβουλή:
Δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τα 
τρόφιμα. Δεν πρέπει να το χρησιμοποιείαι 
σε ανοδιωμένο αλουμίνιο, γαλβανισμένες ή 
βερνικωμένες επιφάνειες.

Εφαρμογή:
Απλώστε το σε μικρές ποσότητες στην επι-
φάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Γυαλίστε 
με νωπό/υγρό σφουγγάρι ή πανί ομοιόμορ-
φα και κυκλικά. Γυαλίστε σωστά ολόκληρη 
την επιφάνεια. Ξεπλύνετε μετά καλά με νερό. 
Δεν πρέπει να αφήσει καθόλου ίχνη.

Σύσταση:
Καθαρίστε πρώτα με δραστικό καθαριστικό 
κωδ. αρ. 0893 121 2. Το λάδι φροντίδας 
κωδ. αρ. 0893 121 ενισχύει το αποτέλεσμα 
του καθαρισμού και δίνει άψογο τελείωμα 
στην επιφάνεια.

Αλοιφή τριβής μετάλλων για τον 
καθαρισμό σκληρών ρύπων από 
μέταλλα.

Περιέχει ενεργοποιημένο νιτρικό 
οξύ
Οι επίμονοι ρύποι, όπως οξειδώσεις από 
μέταλλα, σκουριά, ρινίσματα, ιζήματα από 
ασβέστιο και νερό απομακρύνονται αξιόπιστα 
και χωρίς να καταστρέφονται οι επιφάνειες.

Ως υλικό τριβής χρησιμοποιείται 
φυσική άργιλος
•  Ενισχύει τον αποτελεσματικό καθαρισμό 

γιατί η υφή των κόκκων στο υλικό διαφέρει.
•  Η σφαιροειδής υφή και η σκληρότητα1 

των κόκκων της αργίλου διασφαλίζουν 
τον δραστικό αλλά και ταυτόχρονα ήπιο 
όσον αφορά την προστασία της επιφάνει-
ας καθαρισμό.

Περιέχει προστατευτικά πρόσθετα 
με λιπαντικές ιδιότητες
•  Αφήνουν λεία επιφάνεια στην οποία το 

νερό κυλά ελεύθερα χωρίς να λιμνάζει ή 
να απορροφάται.

•  Δεν επιτρέπουν την επαναδημιουργία 
ρύπων στην επιφάνεια.

Εξαιρετικά συνεκτική μορφή
Δεν „τρέχει“ στις κατακόρυφες επιφάνειες.

Δοκιμασμένο για την συμβατότητά 
του σε περιβάλλον όπου υπάρχουν 
τρόφιμα
Άφοβη χρήση από εταιρείες παρασκευής 
τροφίμων όπως είναι μεγάλες κουζίνες, καντί-
νες, σφαγεία, μεταφορές τροφίμων κ.λπ..

Δεν χρειάζεται να φέρει σήμα επικιν-
δυνότητας σύμφωνα με τον κανονι-
σμό επικίνδυνων ουσιών

Χρήση φυσικών πρώτων υλών

Τιμή pH: 1,6

Πυκνότητα: 1,4 kg/l

Περιεχόμενο g Κωδ. αρ. Τεμ./Συσκ.
400 0893 121 1 1/12

1 Βαθμοί σκληρότητας Mohs
Ταλκ  1
Γύψος  2
Απατίτης  5
Χαλαζίας  7
Άργιλος (άγριος)  8
Ζαφείρι  9
Διαμάντι 10

Πρόσθετα προϊόντα:

Δραστικό καθαριστικό ειδικό  
για ανοξείδωτο χάλυβα 
κωδ. αρ. 0893 121 2

Λάδι φροντίδας ειδικό για 
ανοξείδωτο χάλυβα
κωδ. αρ. 0893 121 0

NSF A1/A7 registriert (Nr.: 135792), 
entspricht den Anforderungen USDA A1.

NSF =Διεθνής αναγνωρισμένος 
οργανισμός για την εποπτεία και 
καταγραφή των προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 
τροφίμων


